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Gunitech: H αειφόρος λύση για ελαφροβαρές εκτοξευόμενο επισκευαστικό
κονίαμα από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, σε συνεργασία με τη Sika Hellas, συστήνει για πρώτη φορά στην
ελληνική αγορά εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών με βάση την
ελαφρόπετρα
Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αειφόρες κατασκευές, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ ενισχύει το «πράσινο» προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο και προσφέρει το νέο, αειφόρο
και τεχνολογικά προηγμένο προϊόν Gunitech, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη βιομηχανία
χημικών κατασκευής Sika. Πρόκειται για έτοιμο για χρήση εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα
δύο συστατικών, το μοναδικό στην ελληνική αγορά που είναι εμπλουτισμένο με ειδικό μείγμα
ελαφρόπετρας.
Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του για την αναβάθμιση του αποτυπώματος των δομικών λύσεων
που παρέχει σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενώνει τις δυνάμεις του με
τη Sika και προσφέρει ένα καινοτόμο προϊόν υψηλής τεχνολογίας με βελτιωμένη απόδοση
αειφορίας. Το Gunitech, χάρη στην πρωτοπόρο σύνθεσή του με βάση ένα απόλυτα φυσικό
πόρο, την ελαφρόπετρα, έχει το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά μεταξύ
αντίστοιχων παραδοσιακών συνθέσεων.
Η τεχνολογία αιχμής του Gunitech εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και σημαντικά μειωμένη
αναπήδηση έως και 50% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά κατά την εφαρμογή. Με αυτό τον
τρόπο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υλικού και κόστους, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η
εκπομπή σκόνης κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Ταυτόχρονα, χάρη στην ελαφροβαρή σύνθεσή
του, το Gunitech προσφέρει λιγότερο βάρος στην κατασκευή μέχρι και 25% σε σύγκριση με το
συμβατικό εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
H καινοτόμα και «πράσινη» πρόταση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, σε συνεργασία με τη Sika, για πιο
αειφόρες κατασκευές, καλύπτει ανάγκες για:




επισκευές μεγάλου όγκου/επιφάνειας
ενισχύσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
ενισχύσεις τοιχοποιίας
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Ο κ. Δημήτρης Δήμου, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε
σχετικά: «Με κινητήριο δύναμη την αστείρευτη ενέργεια και το πάθος για καινοτομία και αλλαγή,
στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ δεσμευόμαστε να χτίσουμε έναν κόσμο πιο «πράσινο» και αειφόρο,
εμπλουτίζοντας διαρκώς το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο με νέα πρωτοπόρα προϊόντα και λύσεις
που οδηγούν το μέλλον του αειφόρου οικοδομείν. Το νέο προϊόν Gunitech φέρνει την αλλαγή στις
εφαρμογές εκτοξευόμενου σκυροδέματος με σεβασμό πάντα προς το περιβάλλον».
Ο κ. Νίκος Αναγνωστόπουλος, TM Manager “Engineering Refurbishment” της Sika Hellas
δήλωσε: «Ακολουθώντας τη στρατηγική γραμμή του Ομίλου Sika για την καινοτομία και την
ποιότητα στην κατασκευή, σχεδιάσαμε με βάση την παραδοσιακή ελαφρόπετρα ένα νέο
πρωτοποριακό υλικό με εντυπωσιακές τεχνικές ιδιότητες, το Gunitech. Το νέο προϊόν
ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις αειφορίας και επιτελεστικότητας. Το Gunitech
είναι το υλικό που δίνει τη λύση στις όποιες προκλήσεις του Μηχανικού αναφορικά με την
αντισεισμική ενίσχυση και την ολιστική ποιότητα στην επισκευή των κτηρίων».
Το Gunitech είναι διαθέσιμο σε σάκους δύο συστατικών, Τσιμεντοειδής Σύνθεση και Σύνθεση
Ελαφρόπετρας, 20 και 15 κιλών αντίστοιχα, για επαγγελματίες μέσω των Κέντρων Διανομής του
Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε όλη την Ελλάδα.

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην
Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και
εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία
τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων,
προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των
πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group και στο YouTube
@Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί τεχνίτες,
οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην
παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από
οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού χαρακτήρα έργα, μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και
αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους
ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις,
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με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κατέχοντας ηγετικές θέσεις
σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 72.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από
75 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim

Όμιλος Sika
Sika Hellas
H εταιρεία Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του
Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών
υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της και η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει
φέρει ηγέτιδα στα πιο σπουδαία έργα. Με τη στενή συνεργασία με τον τεχνικό και εμπορικό κόσμο σε όλη
την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτή την τεχνολογία αιχμής στο πιο απομακρυσμένο
εργοτάξιο.
Sika
H Sika είναι μια εξειδικευμένη βιομηχανία χημικών κατασκευής, έχοντας παρουσία πάνω από 100 χρόνια
στην κατασκευαστική αγορά και παγκόσμια κυρίαρχη θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και
προϊόντων για στεγάνωση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία, στους τομείς των κατασκευών
σκυροδέματος και μετάλλου καθώς και στους τομείς της βιομηχανίας αυτοκινήτου, συσκευών και σκαφών.
Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλες τις ηπείρους.
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